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Nieuwsbrief 2021-27 

Hervormde Gemeente  
Spankeren, Laag-Soeren en Dieren Noord-Oost 

   

 

   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kerkdiensten komende twee weken 
A.s. zondag 17 oktober zal om 10.00 uur mevr. ds. J. 
Eldering-Schenkel uit Vaassen voorgaan in onze kerk 
te Spankeren. Na afloop van de dienst zal er koffie 
worden gedronken. 
Volgende week zondag 24 oktober is er om 10.00 uur 
een dienst in de kerk te Laag-Soeren.  
Hierin hoopt mevr. ds. J.J. van Zoelen uit Hoogeveen  
voor te gaan. 

Corona maatregelen in de kerk  
De kerkdiensten zijn weer vrij toegankelijk.  
Ondanks dat de 1,5 m afstand formeel is komen te 
vervallen, willen we  u wel oproepen om toch nog 
zoveel mogelijk afstand te houden waar dat mogelijk 
is. Ga niet direct naast elkaar zitten als dat niet nodig 
is, maar laat er één of twee stoelen tussen zitten.  
De stoelen in de kerk te Spankeren zijn weer 
teruggezet naar de oorspronkelijke opzet (enkele 
rijen). Om mensen, die dat willen, de gelegenheid te 
bieden om toch voldoende afstand te houden, is de 
verplichte afstand van 1,5m nog wel geldig op de 
achterste rijen in de kerk. Deze rijen zijn gemarkeerd 
zodat duidelijk is dat hier afstand gehouden moet 
worden. Ook kunt u weer gebruik maken van de 
kapstokken in de hal, maar ook hier geldt hang de 
jassen zo veel mogelijk uit elkaar 
 

 
Ook als we samen koffiedrinken wordt u gevraagd 
om niet te dicht bij elkaar te gaan staan. Voorkomen 
blijft nog steeds beter dan genezen. Als u zich een 
keer niet lekker voelt, blijf dan voor de zekerheid 
thuis en gebruik een zelftest of laat u evt. testen. 

 
Kerkdiensten online te volgen 
De kerkdiensten vanuit de Petruskerk in Spankeren 
kunnen live worden gevolgd op internet via de 
website www.kerkdienstgemist.nl. 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2258-
Dorpskerk-Spankeren    
Dit geldt helaas niet voor de diensten vanuit Laag-
Soeren, omdat daar geen technische mogelijkheden 
zijn om de diensten uit te zenden. Wanneer u de 
dienst daar niet kunt bijwonen, dan kunt u evt. wel 
naar de kerkdienst van de Protestantse gemeente 
Dieren kijken via: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/285-
Protestantse-gemeente-te-Dieren.   
U kunt ook op een later moment de diensten 
terugkijken of een opname downloaden.  
 
 

 
Bloemengroet 
Afgelopen week zijn de bloemen naar mevrouw I. 

van Gerrevink-Berendse te Dieren NO gegaan.  

A.s. zondag zijn de bloemen bestemd voor mevr. C. 

Dullemond-Bongers te Laag-Soeren. 

 

 
 

 

pkn.spankeren@ziggo.nl 
https://spankeren.protestantsekerk.net 

 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2258-Dorpskerk-Spankeren
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2258-Dorpskerk-Spankeren
https://kerkdienstgemist.nl/stations/285-Protestantse-gemeente-te-Dieren
https://kerkdienstgemist.nl/stations/285-Protestantse-gemeente-te-Dieren
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Dankdag voor gewas en arbeid                
Oogstdienst 7-11-2021 
Dit jaar is, in overleg met de Diaconie van de 

Protestantse gemeente Dieren gekozen voor een 
andere opzet voor wat betreft de fruitbakjes. 

We gaan een fruitactie houden voor het project van  

Kerk in Actie voor Colombia. Daarnaast gaan er nog  

wel, zoals gebruikelijk, fruitmanden naar de 

tehuizen in Dieren en Laag-Soeren namens onze 

kerken.  

 

 

 

 

 

 

 

Hoe ziet de fruitactie eruit? 

U kunt door middel van een intekenlijst, die vanaf 

nu elke zondag in een van beide kerken in 
Spankeren of Laag-Soeren ligt, aangeven hoeveel 

fruitbakjes u wilt bestellen. Elk fruitbakje bevat een 

aantal stuks fruit en kost € 6,--. De opbrengst van 

de fruitbakjes gaat vervolgens naar het 

bovengenoemde project. U kunt bestellen tot 
donderdag 4 november. Het kan ook via de mail: 

f.vosseberg@chello.nl  

Op zondag 7 november zijn alle bestelde fruitbakjes 

in de kerk (Laag-Soeren) aanwezig. Mocht u er dan 
niet zijn dan worden ze bij u thuisgebracht.  

 

Wat kunt u met het(de) fruitbakje(s) doen?  

U kunt het fruitbakje voor uzelf houden met het 
fijne gevoel dat u iets gedaan heeft voor het goede 

doel, maar ……. u kunt het ook weggeven aan 

iemand die het ook goed kan gebruiken. Dit geeft 
misschien een nog fijner gevoel. In ieder geval 

steunt u het project. 

 

Het project 

Ter herinnering: Het project van Kerk in Actie in 
Colombia is een onderwijsproject voor werkende 

kinderen. Ze krijgen cursussen aangeboden om 
weerbaarder te worden, om zo hun kansen op een 

betere toekomst te vergroten. Ze krijgen informatie 

over hun rechten, leren samen te werken, 
conflicten op te lossen en krijgen begeleiding om 

schooluitval te voorkomen. Kortom, reden genoeg 

om een of meer fruitbakjes te bestellen. 

 

Namens de Diaconie alvast bedankt, 

Frens Vosseberg 

 

 

Over schuld die blijft schuren 
(Zonder terug te vallen op oude dogma’s, schuld 
toch serieus nemen.) 

Schuldgevoel?  

Dat is toch uit de tijd? Of toch niet? 
De vraag blijft actueel hoe wij in onze dagen tegen 
schuld aankijken maar vooral hoe we er mee om 
kunnen gaan. 
Jos van der Leur en Jacques Vos, voormalig geestelijk 
verzorgers in de GGZ, deden onderzoek naar 
‘’schuld’’, hielden een landelijke studiedag en 
publiceerden het boek ,,De appel is weer barstig; 
Over schuld die blijft schuren’’. 
Aan de hand van kunst, literatuur, levensbeschou-
wing en ervaringsdeskundigheid kijken zij met u naar 
schuld, met als perspectief een zinvolle, 
constructieve en soepele omgang, zowel in het 
persoonlijke leven van alledag als in de 
maatschappelijke context. 
 
U wordt van harte uitgenodigd voor deze avond om 
op een bezinnende wijze stil te staan bij dit thema. 
Deze avond wordt georganiseerd door de werkgroep 
Geloof en Maatschappij Raad van Kerken 
Veluwezoom met inachtneming van de regels van het 
RIVM. De toegang is vrij. Na afloop wordt een 
collecte gehouden. 
 
Datum: zondag 17 oktober 2021 
Plaats: Ontmoetingskerk Adm. Helfrichlaan 54, 
Dieren 
Aanvang: 20.00 uur 
Inleiders: Jos van der Leur en Jacques Vos 

 
 
 

 

P.S. Het boek ‘’De appel is weer 

barstig’’ is deze avond te koop. 

Prijs € 15,00  

 

 

 

 

 

Concertreeks in de Petruskerk 
Stichting Dorpskerk Spankeren organiseert in 
samenwerking met ‘In Goede Handen Management’ 
een reeks concerten in de Dorpskerk te Spankeren. 
Wat heerlijk dat we er niet voor naar Arnhem 
hoeven, niet op zoek naar een parkeerplek, maar 
gewoon in Spankeren in de Petruskerk kunnen 
genieten van prachtige, heel verschillende concerten. 
 

mailto:f.vosseberg@chello.nl


 

Pagina 3 van 5 

Het eerste concert op donderdag 23 sept. werd 
verzorgd door het blokfluitensemble FEW. Ze 
speelden vol passie en muzikaliteit voor een 7 koppig 
publiek. Het was een bijzondere avond en heerlijk te 
weten dat er nog 7 concerten volgen, waarvan 28 
oktober de tweede zal zijn.  
 

 
Deze avond zal gevuld worden met Weense parels 
door Remy Baudet op viool en Riko Fukuda op de 
pianoforte. Ze spelen een prachtig programma met 
vioolsonates van Mozart, Beethoven en Schubert. 
Waan u in Wenen op 28 oktober in Spankeren om 
20.00 uur. Kaarten kunt u bestellen via 
www.ingoedehanden.management 
 

Colombia maaltijd van 22 oktober is verschoven 

naar 19 november 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

Helaas kan de Colombia maaltijd door organisato-

rische omstandigheden niet doorgaan op 22 oktober. 

Echter het goede nieuws is dat er een nieuwe datum 

is vastgesteld, namelijk vrijdag 19 november 2021.  

U kunt u opgeven tot 10 november voor de maaltijd 

door in te tekenen op de “Colombia maaltijd lijsten”, 

welke in de Petruskerk en de Ontmoetingskerk zullen 

liggen. U kunt u ook per email of telefonisch opgeven 

bij Christine Schellevis (e-mail: 

kerkinactie@pkndieren.nl of tel. 421510) of bij Gert-

Jan Meijer (e-mail: gert-jan.en.elly.meijer@xs4all.nl 

of tel. 421790). 

 

Jubilarissen bij de St. Jut van Breukelerwaard 

De stichting Jut van Breukelerwaard is de eigenaar en 

de beheerder van de kerk te Laag-Soeren. Het 

bestuur bestaat uit 17 leden waarvan velen al een 

lange staat van dienst hebben. Dit jaar waren er drie 

jubilarissen die werden bedankt voor hun jarenlange 

inzet en letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes zijn 

gezet. Herma Scherpenzeel-Slijkhuis is dit haar 50 

jaar bestuurslid, Aris Blankenspoor 45 jaar en Ton 

Eikelboom 40 jaar. Veel respect en waardering werd 

uitgesproken over hun langdurige inzet voor het 

behoud van dit prachtige kerkje te Laag-Soeren. 

 

 

Uitnodiging voor Gemeenteavond 

Op woensdagavond 27 oktober wordt er weer een 

gemeenteavond gehouden om 20.00 uur in ‘De 

Kerkhorst’ (inloop vanaf 19.45 uur).  

De kerkenraad wil u dan graag bijpraten over wat er 

de laatste tijd is gebeurd op het gebied van het 

Samen..Gaan proces en wat de volgende stappen 

zijn. Achter de schermen zijn de afgelopen tijd al 

diverse groepjes , ondanks alle Corona beperkingen, 

actief geweest om in beeld te brengen hoe we samen 

als Hervormde gemeente Spankeren, Laag-Soeren en 

Dieren NO en de Protestantse Gemeente Dieren één 

gemeente kunnen gaan vormen. De eerste resultaten 

daarvan kunnen we met u delen. 

 

Daarnaast heeft u tijdens deze avond de gelegenheid 

om datgene te vragen wat u bezig houdt en is het 

natuurlijk ook heel gezellig om elkaar, als 

gemeenteleden, weer eens te spreken. 

U bent van harte welkom. 

 

http://www.ingoedehanden.management/
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Samen gedenken – “Steek een licht op” 

 

Zondag 31 oktober 2021 van 15.00 uur– 17.00 uur 
in en rond de Petruskerk in Spankeren 

 
De laatste jaren is er meer behoefte om overledenen 
gezamenlijk te gedenken. Verdriet verbindt, of men 
gelovig is of niet. En juist in de afgelopen jaren is dat 
wel heel zichtbaar geworden en is het verlangen van 
veel mensen naar troost en steun een levens-
behoefte geworden. Voor die nabijheid opent de 
Petruskerk voor iedereen haar deuren. 
Er is gelegenheid om in de kerk een kaars aan te 
steken die meegenomen kan worden naar uw eigen 
herinneringsplek. Ook kunt u een naam in een 
gedenkboek schrijven om zo de herinneringen aan 
uw dierbaren levend te houden.  
Tijdens de herdenkingsbijeenkomst zijn er drie 
zangoptredens onder leiding van Ronald Brons en op 
de piano begeleid door Ingrid de Vries-van Ingen.  
De zangoptredens zijn van 15.10 – 15.25 uur;  
15.50 – 16.05 uur en van 16.25 – 16.40 uur. 
Dat de kerk voor alle dorpsgenoten een 
ontmoetingsplek mag zijn! 
 

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de 

stichting Dorpskerk Spankeren en het Pastoraal team 

van onze Herv. Gemeente. 

 

Men opent het hart van anderen wanneer men 

zijn eigen hart opent. 

 

Pasquier Quesnel 

 

Koning neemt nieuwe Bijbel in ontvangst 
Op woensdag 13 oktober kwam deze nieuwe versie 

uit van de bijbel: de NBV21. Het eerste exemplaar 

van deze vernieuwde bijbelvertaling werd middags 

aangeboden aan koning Willem-Alexander door 

directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands-

Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). De overhandiging 

vond plaats tijdens de feestelijke presentatie van de 

NBV21 in de Grote Kerk in Den Haag. 

 

Koning ontvangt nieuwe Bijbel 

 

Voordelen van dankbaarheid  
De universiteit in Berkeley deed onderzoek naar de 

voordelen van dankbaarheid op lange termijn. De 

wetenschappers ontdekten dat mensen die 

regelmatig dankbaar zijn: 

 een sterker immuunsysteem en een lagere 
bloeddruk hebben, 

 veel meer positieve emoties ervaren, 

 intenser gelukkig, optimistisch en blij zijn, 

 meer geneigd zijn om genereus en medelevend 
te handelen, 

 zich minder eenzaam en afgezonderd voelen. 
 

 

 
 

Herfsttijd 
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Lieve Heer, 

 

Dat willen wij allemaal graag: 

anders worden dan wij zijn.  

Maar u wilt meer:  

nieuw wilt u ons maken, helemaal nieuw.  

Als wij naar onszelf, kijken vragen wij:  

hoe moet dat gebeuren? Waar moet dat 

vandaan komen, zoals wij zijn?  

Maar als wij u aanschouwen, dan weten wij: 

dit nieuwe is er.  

Het is met u begonnen: een opmerkzaam 

leven, geduldig omgaan met elkaar: 

Moed om soms ja en soms nee te zeggen; 

hoop waar op het oog niets meer te hopen is. 

Wij vragen u: sluit u bij ons leven aan en 

vernieuw ons door uw geest en uw woord.  

 

Amen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u ook een bijdrage leveren aan deze nieuwsbrief, een mooie gedachte delen of een bijzondere 

gebeurtenis? U bent van harte welkom. Mail of bel ons maar (zie onderstaande gegevens). 

 

Met een hartelijke groet,  

Lidy te Hennepe, Tineke van Middelkoop en Fred Haandrikman 

 

Hervormde gemeente Spankeren, Laag-Soeren en Dieren N-O 
E-mail: pkn.spankeren@ziggo.nl  

Tel. 06-21595529 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer u geen prijs meer stelt op het toesturen van nieuwsbrieven e.d. kunt u dit melden via e-mail: pkn.spankeren@ziggo.nl  

mailto:pkn.spankeren@ziggo.nl

